
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л  № 69
сорок шостої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання

від 27 січня 2015 року м. Кіровоград

Сорок шосту  сесію Кіровоградської міської ради шостого скликання
відкриває секретар Кіровоградської міської ради Марковський І.І.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Зареєструвався 61 депутат.

Шановні депутати!
На сорок шосту сесію Кіровоградської міської ради шостого скликання

прибув та  зареєструвався  61 депутат,  що  становить  більше  половини
складу  міської  ради.  Кворум,  необхідний  для  проведення  пленарного
засідання сесії, є.

Сорок  шоста сесія Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання
оголошується відкритою. 

Звучить Державний Гімн України.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
23  січня  2015  року  відбулася  прощальна  панахида  за  Тигняном

Володимиром Олександровичем, бійцем 300-го танкового навчального полку,
який  загинув  16  січня  2015  року  в  бою  поблизу  кургану  Гостра  Могила
Донецької області під час мінометного обстрілу.

25 січня 2015 року перед Кіровоградською міською радою кіровоградці
вшанували пам'ять жертв серед мирного населення міста Маріуполь.

Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. 

Шановні колеги!
В  роботі  сорок  шостої  сесії  Кіровоградської  міської  ради  шостого

скликання беруть участь:
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Горбовський  Сергій  Володимирович  – голова  Кіровської  районної  у
м. Кіровограді ради;

Гуцу Василь  Гаврилович  – заступник  голови  Ленінської  районної  у
м. Кіровограді ради;

Корольов Володимир Сергійович – секретар Новенської селищної ради;
Тертичний Сергій Васильович – начальник Кіровоградської об'єднаної

державної податкової інспекції;
Фесенко  Оксана  Василівна  – старший  прокурор  прокуратури

м. Кіровограда.

Шановні колеги!
Відповідно  до  статті  136  Регламенту  Кіровоградської  міської  ради

шостого скликання  нам необхідно обрати робочу президію сесії. Пропоную
до складу  робочої  президії  обрати  голову  постійної  комісії  міської  ради  з
питань бюджету,  податків,  фінансів,  планування та соціально-економічного
розвитку Краснокутського Олега Володимировича. Немає заперечень? Немає,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 56,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
Прийнято.

Олеже Володимировичу! Запрошую Вас до президії.
Шановні депутати!
Відповідно  до  статті  131  Регламенту  Кіровоградської  міської  ради

шостого скликання на час роботи сесії утворюється секретаріат сесії міської
ради у кількості  трьох осіб:  одного депутата,  який обирається на сесії  і  є
головою  секретаріату,  та  працівників  управління  апарату  міської  ради.
Працівники  управління  на  місці.  Пропоную  головою  секретаріату  обрати
депутата Антонова Андрія Олександровича. Немає заперечень? Немає. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
Прийнято.

Андрій  Олександрович  виконує  обов'язки  голови  секретаріату  на
своєму робочому місці. 
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Шановні депутати!
Надійшло повідомлення від фракції  політичної  партії  “Всеукраїнське

об'єднання “Батьківщина” в Кіровоградській міській раді шостого скликання
(додається) про зміни в складі фракції,  а  саме виключення депутата Бойка
Сергія Вікторовича згідно з поданою заявою.

Шановні депутати!
Вам  розданий  проект  порядку  денного  сорок  шостої  сесії

Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання,  до  якого  включено
47 питань. Перелік цих питань та матеріали вам роздано. 

Є пропозиція взяти проект порядку денного сорок шостої сесії міської
ради за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 58,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
Прийнято.

Шановні депутати!
Є  пропозиція  доповнити  проект  порядку  денного  сорок  шостої  сесії

міської ради двома додатковими питаннями:
Про надання згоди на укладання договору суперфіцію (проект рішення

без  реєстраційного  номера),  що  стосується  інвестора,  який  забезпечить
Кіровоградську  міську  лікарню  швидкої  допомоги  медичним обладнанням
вартістю більш ніж 5 млн грн;

Про  звільнення  від  сплати  земельного  податку  на  2015  рік  (проект
рішення без реєстраційного номера).

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 62,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 0.
Прийнято.

Стрижаков А.О., депутат міської ради (позафракційний):
Шановний Іване Івановичу!
Прошу  доповнити  проект  порядку  денного  сорок  шостої  сесії

міської  ради  питанням  “Про  діяльність  робочої  групи  по  розгляду  та
опрацюванню депутатського  запиту  депутата  Кіровоградської  міської  ради
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Стрижакова  А.О.”.  Це  питання  стосується  діяльності  робочої  групи  щодо
розміщення  пивних  наметів.  Група  розробила  відповідне  положення  та
проект рішення міської ради, які роздано депутатам.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція від депутата Стрижакова А.О. доповнити проект

порядку денного сорок шостої сесії міської ради питанням “Про  діяльність
робочої групи по розгляду та опрацюванню депутатського запиту депутата
Кіровоградської  міської  ради  Стрижакова  А.О.”.  Проект  рішення  без
реєстраційного номера. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 56,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 5.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Будуть  ще  пропозиції,  зміни,  доповнення  щодо  проекту  порядку

денного? Немає.
Пропоную  затвердити  проект  порядку  денного  сорок  шостої  сесії

міської ради в цілому з внесеними доповненнями. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 60,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  3900  “Про  затвердження  порядку  денного
сорок  шостої  сесії  Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо до  розгляду  питань  порядку  денного.  Перше питання  –

“Про депутатські запити депутатів міської ради”. З даного питання доповім я.
Шановні колеги!
За  міжсесійний  період  надійшло  чотирнадцять  депутатських  запитів

щодо надання матеріальної допомоги мешканцям міста Кіровограда,  з  них
колективних – дванадцять.
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Зачитав  депутатські  запити  депутата  міської  ради  Топчія  П.С.
від  26.01.2015  №  828/6-дз,  829/6-дз  та  дванадцять  колективних
депутатських запитів депутатів міської ради від 19.01.2015 № 814/6-дз-к,
815/6-дз-к, 816/6-дз-к, 818/6-дз-к, від 21.01.2015 № 819/6-дз-к, від 23.01.2015
№ 821/6-дз-к, від 26.01.2015 № 822/6-дз-к, 823/6-дз-к, 824/6-дз-к, 825/6-дз-к,
826/6-дз-к,  827/6-дз-к  (додаються)  щодо  надання  матеріальної  допомоги
мешканцям міста та підготовлений проект рішення міської ради.

Хто за те, щоб прийняти озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 58,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3901  “Про  депутатські  запити  депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).

Романюк  Г.М.,  депутат  міської  ради  (фракція  політичної  партії
“Всеукраїнське  об'єднання  “Батьківщина”),  оголосила  колективний
депутатський  запит депутатів  міської  ради  від  21.01.2015  № 820/6-дз-к
(додається) щодо надання матеріальної допомоги громадянці міста.

Марковський І.І.:
Є пропозиція прийняти наступне рішення з даного питання:
“1. Підтримати колективний депутатський запит депутатів міської ради

з питань надання матеріальної допомоги громадянам міста.
2.  Відділу  соціальної  підтримки  населення,  управлінню  охорони

здоров'я Кіровоградської міської ради опрацювати колективний депутатський
запит та підготувати інформацію про виконання даного рішення депутатам і
управлінню апарату Кіровоградської міської ради в місячний термін.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  міської  ради  з  питань  охорони  здоров'я  та  соціального  захисту
населення,  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів ради Колодяжного С.О.”.

Хто  за  те,  щоб  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому,  прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 58,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
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Прийнято рішення № 3902 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).

Шутка В.В., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”),
оголосив  колективний  депутатський  запит  депутатів  міської  ради
від  27.01.2015  №  830/6-дз-к  (додається)  щодо  надання  матеріальної
допомоги громадянці міста.

Марковський І.І.:
Є пропозиція прийняти наступне рішення з даного питання:
“1. Підтримати колективний депутатський запит депутатів міської ради

з питань надання матеріальної допомоги громадянам міста.
2.  Відділу  соціальної  підтримки  населення,  управлінню  охорони

здоров'я Кіровоградської міської ради опрацювати колективний депутатський
запит та підготувати інформацію про виконання даного рішення депутатам і
управлінню апарату Кіровоградської міської ради в місячний термін.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  міської  ради  з  питань  охорони  здоров'я  та  соціального  захисту
населення,  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів ради Колодяжного С.О.”.

Хто  за  те,  щоб  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому,  прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 61,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.

Прийнято рішення № 3903 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).

Бєлов В.В., депутат міської ради (фракція Політичної партії “УДАР
Віталія  Кличка”),  оголосив  колективний  депутатський  запит  депутатів
міської  ради  від  27.01.2015  №  831/6-дз-к  (додається)  щодо  надання
матеріальної допомоги мешканцю міста.

Марковський І.І.:
Є пропозиція прийняти наступне рішення з даного питання:
“1. Підтримати колективний депутатський запит депутатів міської ради

з питань надання матеріальної допомоги громадянам міста.
2.  Відділу  соціальної  підтримки  населення,  управлінню  охорони

здоров'я Кіровоградської міської ради опрацювати колективний депутатський
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запит та підготувати інформацію про виконання даного рішення депутатам і
управлінню апарату Кіровоградської міської ради в місячний термін.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  міської  ради  з  питань  охорони  здоров'я  та  соціального  захисту
населення,  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів ради Колодяжного С.О.”.

Хто  за  те,  щоб  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому,  прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 59,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято рішення № 3904 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
На адресу Кіровоградської міської ради надійшов ще один колективний

депутатський запит.

Фомуляєв  А.М.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Громадський актив”):

Шановні депутати!
Депутатська група “Громадський актив” просить підтримати наступний

колективний депутатський запит.
Зачитав  колективний  депутатський  запит  депутатів  міської  ради

від 27.01.2015 № 832/6-дз-к (додається) щодо вшанування пам'яті загиблого
під  містом  Маріуполь Донецької  області  капітана  1-го  рангу
Олефіренка Ю.Б.,  а саме перейменування вулиці  Фрунзе на його честь та
направлення клопотання щодо представлення Олефіренка Ю.Б. до високої
державної нагороди.

Також я звертаюся до представників засобів масової інформації і преси
не спекулювати на цьому питанні та не розповсюджувати інформацію про те,
що  депутати  міської  ради  використовують  складну  ситуацію  в  країні  для
“піару”. Я декілька разів стикався з цим в мережі Інтернет. 

Питання, порушене у депутатському запиті, я обговорив з ветеранами.
Це ініціатива, яка, я вважаю, повинна бути втілена у життя. “Русский мир”
настає там, куди його кличуть. Я багато разів був на Донбасі і хочу сказати,
що  всі  проблеми  починаються  з  голови.  Як  ти  судно  назвеш,  так  воно  і
пливтиме.  Я лише перелічу назви міст на Донбасі:  Красний Луч,  Красний
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Лиман,  Красноармійськ,  Червонопартизанськ.  Ці  назви  нагадують  про
радянський союз.  Вулиці  українських  міст  треба  називати  іменами наших
сучасних  героїв.  Коли  буде  проводитися  моніторинг  щодо  підтримки
мешканцями населених пунктів тієї чи іншої думки, з назв вулиць можна буде
робити висновки. 

Хочу  зауважити,  що  в  місті  Кіровограді  є  ще  багато  вулиць,  які
потрібно назвати іменами героїв, які віддають свої життя за майбутнє нашої
країни  і  дітей:  вулиця  Новоросійська,  проспект  Комуністичний  та  інші.
Дякую.

Марковський І.І.:
Є пропозиція прийняти наступне рішення з даного питання:
“1. Підтримати колективний депутатський запит депутатів міської ради

про вшанування пам'яті Олефіренка Ю.Б.
2. Відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради опрацювати

колективний депутатський запит та підготувати інформацію про виконання
даного рішення депутатам і управлінню апарату Кіровоградської міської ради
в місячний термін.

3.  Кіровоградському  об'єднаному  міському  військовому  комісаріату
розглянути колективний депутатський запит депутатів міської ради в частині
пункту 2.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію міської ради з питань освіти,  науки, культури, фізичної культури і
спорту та молодіжної політики.”.

Хто  за  те,  щоб  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому,  прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 61,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.

Прийнято рішення № 3905 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про звільнення Олійника О.О.”. Проект рішення за реєстраційним № 4053.
З даного питання доповім я.

Олійник  Олексій  Олексійович,  заступник  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради, подав заяву про звільнення за власним
бажанням.  На  підставі  вищевказаної  заяви  підготовлений  проект  рішення
міської ради.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 2,

“не голосували” – 14.

Прийнято  рішення  №  3906  “Про  звільнення  Олійника  О.О.”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  затвердження  на  посаді  Литвина  Г.М.”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4051. З даного питання доповім я.

Хочу сказати декілька слів з цього приводу. Перед початком пленарного
засідання сорок шостої сесії міської ради від мешканців міста, які мали змогу
виступити  перед  депутатами,  звучали  звинувачення  щодо  причетності
Литвина  Г.М.,  як  головного  архітектора  міста,  до  забудови  району
Лісопаркової.  Разом  з  тим,  я  можу  сказати,  що  сьогодні  в  сесійній  залі
присутні особи, які  готували рішення міської ради із  зазначеного питання,
підписували  ці  рішення.  Також  депутати  добре  знають  про  те,  як  і  ким
приймалися ці рішення та хто сьогодні будується там. 

Які будуть пропозиції?
Шановні депутати!
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3907  “Про  затвердження  на  посаді
Литвина Г.М.” (додається).

Марковський І.І.:
Вітаємо  Григорія  Миколайовича  з  обранням  на  посаду  заступника

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
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Литвин Г.М.:
Шановні депутати!
Я  дуже  вдячний  вам  за  призначення  мене  на  посаду  заступника

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Думаю, що я
виправдаю висловлену довіру. Готовий співпрацювати з комісією по питанню
забудови  району  Лісопаркової,  яка  завтра  буде  створена.  Буду  докладати
максимум зусиль для усунення негараздів, які існували до цього. Від сьогодні
в  цій  зоні  на  жодну  земельну  ділянку  не  буде  надаватися  дозвіл  на
будівництво. Я говорю про це впевнено. Станом на сьогодні діє затверджений
План  зонування  території  міста  Кіровограда.  Цей  нормативно-правовий
документ дає гарантію, що жоден чиновник чи посадова особа управління
містобудування та архітектури не видасть жодного дозволу на забудову.

Стосовно  звинувачень,  які  звучали  з  приводу  того,  що  я  володію
декількома фірмами, офіційно заявляю. Я не володію жодною фірмою. Також
я не володію ТОВ “ТЕКТОАРЕАЛ” і не маю відношення до нього. Ви можете
це  перевірити,  відкривши  в  мережі  Інтернет  сайт  державної  реєстрації
об'єктів  підприємств,  установ,  організацій.  Там зазначені  всі  засновники і
власники.  Відповідні  документи про це  подані  до відділу кадрової  роботи
міської ради.

Ще раз дякую за довіру. Сподіваюся на плідну співпрацю.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  внесення  змін  до  персонального  складу  виконавчого  комітету
Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання”.  Проект  рішення  без
реєстраційного номера. З даного питання доповім я.

Шановні депутати!
Проектом  рішення  “Про  внесення  змін  до  персонального  складу

виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання”
пропонується:

вивести  зі  складу  виконавчого  комітету  Кочерженка  Юрія
Михайловича;

затвердити  членом  виконавчого  комітету  Литвина  Григорія
Миколайовича, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.
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Прийнято рішення №  3908  “Про внесення змін до персонального
складу  виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської  ради  шостого
скликання” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  обслуговування  коштів  міського  бюджету  органами  казначейської
служби”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4055.  З  даного  питання
доповім я.

Шановні депутати!
Проект  рішення  міської  ради  за  реєстраційним  №  4055  “Про

обслуговування  коштів  міського  бюджету  органами  казначейської  служби”
підготовлений за моєї ініціативи з наступних причин. 

Ви знаєте, що останнім часом співпрацювати з органами державного
казначейства  дуже  складно.  Протягом  2014  року  дуже  складно  проходили
платежі. На кінець 2014 року виникла ситуація, коли без відома виконавчого
комітету міської ради та без мого особистого відома були списані кошти в
сумі  близько  5  млн  грн,  виділені  з  обласного  бюджету  на  ремонт  доріг.
Ремонт доріг було виконано, платіжні доручення були передані до управління
Державної казначейської служби України у м. Кіровограді. Вони знаходилися
там більше тижня. Після цього казначейство направило ці та інші кошти до
державного  бюджету.  За  рахунок  цього  станом  на  сьогодні  ми  маємо
кредиторську заборгованість по міському бюджету в сумі 34 млн грн. Тому я
пропоную запросити на наступну сесію міської ради керівника управління
Державної  казначейської  служби  України  у  м.  Кіровограді  та  керівника
Головного  управління  Державної  казначейської  служби  України  у
Кіровоградській області з питань обслуговування коштів міського бюджету на
2014 рік, щоб отримати відповіді на вищезазначені питання. 

Хочу зауважити, що Верховною Радою України прийнято рішення щодо
встановлення  строків  на  проходження  платежів  в  органах  державного
казначейства. Встановлений строк 5 днів, але за умови виконання зведеного
державного  бюджету.  Тобто,  якщо  в  січні  ми  виконаємо  якусь  роботу,  то
оплата буде проведена лише у березні чи квітні.

Пропоную прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 56,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
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Прийнято рішення № 3909 “Про обслуговування коштів міського
бюджету органами казначейської служби” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради  Васильченка  С.С.  про  роботу  підпорядкованих  виконавчих  органів
Кіровоградської  міської  ради  за  період  з  червня  2014  року  по  січень
2015  року”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4052.  Доповідає
Васильченко  С.С.  – заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради.

Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”):
Депутати  міської  ради  ставили  попереднім  заступникам  міського

голови наступні питання. 
Чому в місті Кіровограді відсутній реєстр та порядок ведення реєстру

автобусних маршрутів?
Чому  протягом  8  місяців,  які  Ви  працюєте  на  посаді  заступника

міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради,  відсутні  ці
документи і як без цих документів обслуговуються міські маршрути?

Я хотів би,  щоб представник прокуратури,  яка  присутня сьогодні  на
сесії міської ради, надала правову оцінку роботі заступника міської голови,
який не виконав жодного з пунктів наказів Міністерства транспорту та зв'язку
України та Закону України “Про автомобільний транспорт”. У депутатського
корпусу  були  зауваження  до  роботи  Дзядуха  В.О.  на  посаді  першого
заступника  міського  голови,  а  саме  щодо  відсутності  реєстру  автобусних
маршрутів.

Марковський І.І.:
Чому це питання не задавалося раніше?

Осетров Г.І.:
Це питання неодноразово піднімалося на засіданнях постійної комісії

міської  ради  з  питань  промисловості,  енергетики,  транспорту  і  зв'язку,
охорони навколишнього природного середовища.

Васильченко С.С., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради:

Дякую за запитання. Я розумію, чому Ви задаєте мені таке запитання.
Міська  рада  в  особі  замовника  здійснює  свою  діяльність  в  межах
повноважень, передбачених чинним законодавством України. 

На запитання, на підставі яких нормативних документів здійснюються
перевезення  у  місті  Кіровограді,  я  можу  відповісти,  що  перевезення
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здійснюються  за  результатами  проведення  відкритих  конкурсів  на
перевезення. Підприємства-перевізники  – переможці конкурсів, здійснюють
перевезення.

Новікова В.В., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “За єдність”):

Уважаемые депутаты!
Уважаемый Сергей Сергеевич!
Я очень внимательно прочитала раздел ІІ отчета относительно развития

потребительского  рынка  города.  Вы  знаете,  что  эта  сфера  меня  очень
интересует.  Но очень часто в отчете повторяется слово “продовжуємо”. То
есть,  продолжается  очень  много  дел,  начатых  предшественниками.
Социальный проект “Купуй Кіровоградське” разработан не Вами. Работы по
проведению  асфальтирования  и  освещения  на  рынках  города  – работа,
абсолютно не связанная с деятельностью городского совета.

Лично  Вами,  заместителем  городского  главы,  была  разработана
перспективная программа относительно развития сферы торговли в городе
Кировограде? Если да, то в чем она заключается? 

Была  ли  продумана  программа  развития  всех  рынков?  Что  было
сделано за исключением рейдов, которые проходят каждый день, о которых
вы каждый день пишите в социальной сети Facebook?

Какие  меры  были  приняты  по  борьбе  с  несанкционированной
торговлей?

В  последнее  время  люди  видят,  что  количество  торговых  киосков,
которые  появляются  на  улицах,  тротуарах,  в  недопустимых  местах,  к
сожалению не уменьшается, а увеличивается.

На  каком  основании  без  выделения  земельного  участка  с  выдачей
карточки учета был установлен хлебный киоск по улице Беляева, киоск по
продаже шаурмы по улице Глинки, по переулку Крепостному? Вы описываете
передвижные  павильоны,  говорите  о  торговле  живой  рыбой  по  улице
Добровольского и на том же месте с Вашего разрешения без выделения земли
устанавливается  новый  киоск.  На  каком  основании  одних  можно  лишать
торговой точки, убирать МАФы, говоря о том, что мы боремся со стихийной
торговлей, и выдавать разрешение на торговлю на том же месте? Я прошу
дать ответы на поставленные вопросы. 

Васильченко С.С.:
У мене як у представника влади абсолютно рівне відношення до всіх

мешканців  міста.  Я  відстоюю  інтереси  територіальної  громади  міста
Кіровограда.  Для  всіх  однакова  вимога  – підготовка  документів,
передбачених чинним законодавством для встановлення об'єкту. 

Стосовно розробки програми розвитку ринків я можу сказати, що існує
певна  занепокоєність  підприємців  щодо  дій  адміністрації  ринків.  Вони
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звертаються  зі  скаргами  про  незаконні  побори.  Виділення  місць  також
викликає певні сумніви. Зараз ми дуже плідно співпрацюємо з громадськими
організаціями,  обов'язково  дійдемо  згоди  і  будемо  посередниками,  які
виступають  за  конструктивне  вирішення  питань  між  адміністраціями  і
підприємцями. Це питання дуже ґрунтовне, тому миттєво надати відповідь на
нього неможливо. 

Марковський І.І.:
Громадські  організації  внесли  пропозицію  встановити  земельний

податок для ринків на рівні 12 %, оскільки це самі прибуткові організації.
Дякую. 

Шамардін О.С.,  депутат міської  ради (голова депутатської  групи
“За єдність”):

Сергей Сергеевич!
У  меня  вопрос  относительно  введения  в  маршрутную  сеть  города

маршрута  №  7.  Я  направлял  обращения  по  этому  вопросу.  Этот  вопрос
рассматривался на заседании профильной постоянной комиссии. Мы с Вами
обсуждали  этот  вопрос.  Хочу  спросить,  Вы  интересовались  ситуацией
относительно  улицы  Жуковского,  по  которой  должен  проходить  этот
маршрут? Сейчас эта улица находится в таком состоянии, что маршрутный
транспорт не сможет там работать. 

Васильченко С.С.:
Я  розумію  Вас  як  людину,  яка  опікується  проблемами  людей,  які

проживають у цьому мікрорайоні. Мешканці зверталися із цим питанням до
міської  ради.  Маршрут  №  7  обслуговує  приватне  підприємство
“УКРАВТОІНВЕСТ”, яке отримало перемогу на конкурсі та надає послуги по
перевезенню за цим маршрутом. Після часткового відновлення асфальтового
покриття  по  вулиці  Десантників  маршрут  почав  працювати.  Станом  на
сьогодні  надходять  скарги  від  громадян,  що  транспорт  на  зазначеному
маршруті не працює в повний мірі. На адресу Кіровоградської міської ради
звернувся  представник  перевізника  з  проханням  компенсувати  витрати  за
перевезення  пільгових  категорій  населення  за  цим  маршрутом.  Хочу
зауважити,  що  раніше   кошти  державної  субвенції  на  компенсацію  за
пільговий  проїзд  автомобільним  транспортом  виділялися  лише  тим
перевізникам,  які  забезпечували  пасажирські  перевезення  автобусами  у
звичайному режимі  руху.  Саме під  моїм головуванням вдалося погодити з
Кіровоградським обласним територіальним відділенням Антимонопольного
комітету  України  проект  Положення  про  розподіл  державної  субвенції  в
частині компенсаційних виплат за пільговий проїзд маршрутним транспортом
в  режимі  руху  “маршрутне  таксі”  та  “експрес-таксі”.  Найближчим  часом
зазначений проект Положення буде винесено на розгляд депутатів.
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Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Мы с депутатами горсовета только что обсуждали вопрос относительно

оценки работы заместителя городского главы Васильченка С.С. и пришли к
выводу,  что  это  один  из  немногих  заместителей,  который  выдержал
напряженность  работы  в  городском  совете,  придерживался  требований
депутатов. 

Предлагаю  поддержать  данный  проект  решения,  взять  отчет
заместителя городского главы Васильченка С.С. к сведению и пожелать ему
плодотворной работы.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3910 “Про звіт заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Васильченка С.С. про роботу
підпорядкованих  виконавчих  органів  Кіровоградської  міської  ради  за
період з червня 2014 року по січень 2015 року” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  затвердження  перспективного  плану  роботи  Кіровоградської  міської
ради  на  2015  рік”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3979.  Доповідає
Масло Л.Я. –  начальник управління апарату міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3911  “Про  затвердження  перспективного
плану роботи Кіровоградської міської ради на 2015 рік” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

затвердження  Програми  забезпечення  умов  діяльності  депутатів
Кіровоградської  міської  ради  шостого та  сьомого скликань на 2015 рік”.
Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3981.  Доповідає  Масло  Л.Я.  –
начальник управління апарату міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3912  “Про  затвердження  Програми
забезпечення  умов  діяльності  депутатів  Кіровоградської  міської  ради
шостого та сьомого скликань на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  розгляд  скасування  рішень  виконавчого  комітету  Кіровоградської
міської  ради”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3895.  Доповідає
Костенко О.В. – депутат Кіровоградської міської ради.

Костенко О.В., депутат міської ради (позафракційна):
Я звертаюся до депутатів міської ради з проханням зрозуміти проблеми

мешканців гуртожитку по вул. Героїв Сталінграда, 13. 
Проблеми у цих людей розпочалися ще у 2004 році. Цілісний майновий

комплекс ЗАТ “Радій” не перебував у комунальній власності територіальної
громади  міста  Кіровограда.  Кіровоградська  міська  рада  не  була  наділена
повноваженнями  щодо  розпорядження  майном,  яке  відноситься  до  інших
форм  власності.  Відповідно  до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 26 травня 2004 року № 695 “Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів  України  від  6  листопада  1995  р.  №  891”  про  затвердження
Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного
житлового  фонду,  що  перебував  у  повному  господарському  віданні  або  в
оперативному  управлінні  підприємств,  установ  та  організацій,  чітко
визначено, що передачі у комунальну власність підлягають житлові будинки
відомчого житлового фонду, в тому числі і гуртожитків. 

Виконавчий  комітет  Кіровоградської  міської  ради,  порушуючи
положення  даної  постанови,  прийняв  рішення  від  23.06.2004  №  960
“Про  внесення  змін  до  рішення  виконкому  Кіровоградської  міської  ради
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від  28  січня  2004  року  № 139  “Про  погашення  договору  купівлі-продажу
державного майна та оформлення права власності на цілий комплекс будівель
за  закритим  акціонерним  товариством  “Радій”,  відповідно  до  якого  були
внесені  зміни до рішення від  28.01.2004  № 139.  У абзацах  2,  3  пункту  1
даного рішення викладено наступне:

“пункт 3 викласти в наступній редакції: “Замовнику укласти договори
оренди на земельні ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 13, 29”;

пункти  2,  4  після  слів  “по  вул.  Героїв  Сталінграда,  29”  доповнити
словами “та на будівлю гуртожитку по вул. Героїв Сталінграда, 13”. 

Хочу звернути вашу увагу на те, що строк подачі заяви порушено, адже
право  власності  у  людей  виникло  ще  у  1993  році,  а  свідоцтво  на  право
власності було видано у 1997 році. За умови порушення строків подачі заяви
необхідно було провести технічну інвентаризацію, під час якої складається
перелік  нерухомого  майна,  яке  входить  до  складу  цілісного  майнового
комплексу. Це не було зроблено і не розглянуто в судовому порядку. 

Вищевикладене  підтверджує,  що  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради від 28.01.2004 № 139 “Про погашення договору
купівлі-продажу державного майна та оформлення права власності на цілий
комплекс будівель за  закритим акціонерним товариством “Радій” в частині
включення  до  списку  комплексу  будівель  по  вул.  Героїв  Сталінграда,  13
(пункт 37 додатка до рішення від 28.01.2004 № 139 зі змінами від 23.06.2004
№ 960) прийнято з порушенням вимог чинного законодавства, порушує права
мешканців гуртожитку, які проживають по вул. Героїв Сталінграда, 13, надані
Конституцією  України  та  Законом  України  “Про  забезпечення   реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків”.

Прошу  депутатів  підтримати  проект  рішення  міської  ради  за
реєстраційним  №  3895  та  скасувати  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради, зазначені у даному проекті рішення.

Дзядух В.О., депутат міської ради (депутатська група “За добробут
міста”):

Шановний Іване Івановичу!
Шановні депутати!
Захищаючи права жителів зазначеного гуртожитку, необхідно мати всі

юридичні  підстави.  Інформація,  озвучена  депутатом  Костенко  О.В.,  важко
сприймається на слух. Якщо у міської ради є висновки та бачення юридичної
перспективи  розгляду  даного  питання,  прошу  начальника  юридичного
управління надати коментар з цього приводу.

Костенко О.В.:
Я  хочу  зауважити,  що  більшість  депутатів,  присутніх  сьогодні  у

сесійній  залі,  знають  та  розуміють  проблему  мешканців  гуртожитку.
Неодноразово я спільно з іншими депутатами та Марковським І.І. втручалися
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у ситуацію, щоб цих людей з дітьми не виселили. 
Шановні депутати!
Я ознайомилася із  зауваженнями юридичного управління до проекту

рішення та погоджуюся з тим, що є рішення Конституційного Суду України
щодо скасування органами місцевого самоврядування своїх рішень, але що
повинні  робити  люди?  Вони  не  винні  в  тому,  що  міська  рада  вчасно  не
виключила  з  переліку  об'єктів  приватизації  гуртожитки,  які  відповідно  до
Конституції України повинні належати цим людям.

Шановні депутати!
Можливо, я говорю емоційно, але кожен з нас повинен розуміти, що

потрібно  допомогти  людям,  які  від  10  до  30  років  пропрацювали  на
зазначеному підприємстві і мають право користуватися гуртожитками.

Прошу депутатів підтримати даний проект рішення та дати можливість
людям  відстоювати  свої  інтереси  у  судах.  Нікому  не  надано  право
порушувати Конституцію України.

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради:
Шановні депутати!
Хочу наголосити на суті зауважень, які виклало юридичне управління

щодо  даного  проекту  рішення.  Рішення  виконавчого  комітету,  які  вже
виконані,  міська рада,  на жаль,  скасовувати не може.  Такі  висновки надав
Конституційний Суд України. Але це не позбавляє права мешканців захищати
свої права в судовому порядку. Таку підтримку може надати Кіровоградська
міська рада. 

Замедянська Н.М., представниця ЗАТ “НВП “РАДІЙ”:
Спасибо за предоставленное слово.
Уважаемые депутаты!
Я  адвокат  и  с  2008  года  веду  судебные  споры,  инициированные  и

городским советом, и органами прокуратуры. Все судебные органы, вплоть
до  Высшего  специализированного  суда  Украины,  Высшего  хозяйственного
суда  Украины,  на  всех  стадиях  подтвердили  законность  приватизации
общежитий в 1994 году. Все документы есть в наличии у предприятия. Все
решения,  которые  принимались  позже,  также  законны,  потому  что  они
основывались на законности приватизации. Верховный Суд Украины в своих
постановлениях  неоднократно  высказывался  о  законности  включения
общежитий  во  время  приватизации  1993-1994  годов  в  состав  комплекса
согласно с действующим на то время законодательством. Судебные решения
у нас есть. Также есть выводы органов прокуратуры на этот счет. 

Поэтому сегодня эмоциональное выступление депутата  о  нарушении
прав  жителей  общежития  по  ул.  Героев  Сталинграда,  13  совершенно  не
обосновано и  незаконно. Также не существует исков о выселении граждан.
Этот вопрос вообще не поднимался. Напротив, наше руководство принимало
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все  меры,  чтобы  урегулировать  сложившуюся  ситуацию,  предложило
провести ремонт общежития. Также вносятся дополнительные предложения.
К сожалению, жители фактически захватили данное общежитие, незаконно
заняли свободные комнаты и отстаивают якобы свое право на них. 

Законность  принятых  решений  подтвердил  Высший
специализированный суд Украины в этом году. Люди уже обращались в суд.
Суд вынес свое решение.

Марковський І.І.:
Ваша позиція зрозуміла.

Краснокутський  О.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Рідний Кіровоград”):

Шановний Іване Івановичу!
Шановні колеги!
Конституція України чітко визначає,  що міська рада повинна діяти в

межах чинного законодавства. Тільки що з трибуни звучали слова про те, що
ніхто не виселяє людей,  а  вони незаконно займають вільні приміщення.  Я
можу  навести  декілька  прикладів,  коли  з  даного  гуртожитку  намагалися
виселити  мати  з  неповнолітньою  дитиною.  Але  все  ж  таки  міська  рада
повинна  діяти  в  межах  чинного  законодавства,  тому  пропоную депутатам
зважити на зауваження юридичного управління міської ради.

Думаю,  ми  зможемо  надати  мешканцям  гуртожитку  юридичну
підтримку в цьому питанні.

Костенко О.В.:
Я погоджуюся з тим, що необхідно прислухатися до думки начальника

юридичного управління міської ради,  якою було сказано,  що ми нічого не
порушуємо, а створюємо можливість мешканцям ще раз звернутися до суду
чи органів прокуратури або вести переговори з керівництвом підприємства з
даного питання.

Представниця  мешканців  гуртожитку  по  вул.  Героїв
Сталінграда, 13:

Шановні депутати!
Згідно  з  вимогами  чинного  законодавства  України  Кіровоградська

міська рада під час передачі житлового фонду у приватну власність повинна
була  звернутися  до  Фонду  державного  майна  України  та  отримати
офіційну  згоду  на  передачу  гуртожитку.  Такої  згоди  не  було.  Представник
правління  ЗАТ  НВП  “РАДІЙ”  Сіора О.А.  звертався  до  міської  ради  з
проханням  надати  перелік  підтверджувальних  документів  відповідно  до
Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та
інших речових прав на нерухоме майно, яке діяло на момент приватизації. 



20

Шановна пані Замедянська Н.М.!
Надайте, будь ласка, окрім свідоцтва на право власності перелік та інші

документи,  які  слугували  підставою  для  отримання  цього  свідоцтва.
З 2008 року ми офіційно звертаємося до Фонду державного майна України
щодо надання документів, які слугували підставою для видачі свідоцтва на
право  власності.  Відсутні  будь-які  підтверджувальні  документи.  Про  це
свідчать  неодноразові  звернення.  Є  приватизаційна  справа  по  цілісному
майновому комплексу по вул. Героїв Сталінграда,  29. Відповідно до вимог
законодавства, яке діяло у 1992 році, цілісний майновий комплекс – будівлі,
які  призначені  для  виробництва.  Гуртожиток  не  призначений  для
виробництва. На даний час ми знову подали позов до суду і будемо боротися
за свої права.

Шановні депутати!
Кожного  разу,  коли  ми  звертаємося  до  суду,  працівники

ЗАТ  “НВП  “РАДІЙ”  здійснюють  несанкціонований  доступ  в  приміщення
гуртожитку.  Вони  зрізають двері.  Порушуються  права  громадян,  які  не
можуть спокійно проживати в цьому будинку. 

Під  час  розгляду  цього  питання  на  рівні  Кіровоградської  обласної
державної  адміністрації  мешканцям  гуртожитку  було  запропоновано
укладати договори купівлі-продажу приміщень. Але, як можна укласти такий
договір,  якщо  у  договорі  зазначено,  що  покупець  купує  1/5  частину
секції № 11? Не визначений навіть номер кімнати.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 6,
“проти” – 1,

“не голосували” – 15.

Прийнято  рішення  №  3913  “Про  розгляд  скасування  рішень
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради” (додається).

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Оголошується перерва на 30 хвилин.

Після перерви о 12.15 год.
За результатами реєстрації в залі присутні 52 депутати.
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Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Після перерви зареєструвалося 52 депутати.  Кворум,  необхідний для

роботи сесії, є. 
Шановні депутати!
Переходимо  до  розгляду  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до Статуту Кіровоградської музичної школи № 1 імені
Г.Г.  Нейгауза”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4006.  Доповідає
Назарець А.Ф. – начальник відділу культури і туризму міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3914  “Про  внесення  змін  до  Статуту
Кіровоградської музичної школи № 1 імені Г.Г. Нейгауза” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про затвердження Програми розвитку  культури і туризму в  м. Кіровограді
на  2015  рік”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4013.  Доповідає
Назарець А.Ф. – начальник відділу культури і туризму міської ради.

Полонський  І.О.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  “За
добробут міста”):

На  прошлой  сессии  во  время  утверждения  городского  бюджета
на  2015  год  было  принято  решение  выделить  средства  на  ремонт
библиотеки-филии № 5. Это не предусмотрено в данном проекте Программы.

Назарець А.Ф., начальник відділу культури і туризму міської ради:
Кошти на ремонт бібліотеки-філії № 5 передбачені у міському бюджеті

по  управлінню  капітального  будівництва.  В  даному  проекті  рішення
зазначена лише загальна сума фінансування на ремонт бібліотек, а не перелік
об'єктів. Розпорядником коштів по капітальному ремонту закладів культури є
управління капітального будівництва міської ради.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3915 “Про затвердження Програми розвитку
культури і туризму в м. Кіровограді на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року
№  2204  “Про  затвердження  Програми  інформатизації  виконавчих  органів
Кіровоградської  міської  ради  на  2013  – 2015  роки”.  Проект  рішення  за
реєстраційним  №  3957.  Доповідає  Бабаєва  О.В.  – завідувач  сектора
інформаційного та комп’ютерного забезпечення міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3916  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  січня  2013  року  №  2204  “Про
затвердження  Програми  інформатизації  виконавчих  органів
Кіровоградської міської ради на 2013 – 2015 роки” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  затвердження  Програми  запобігання  надзвичайним  ситуаціям  та
ліквідації їх наслідків на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 3985.
Доповідає  Коваленко С.М. – начальник управління з  питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.

Коваленко  С.М.,  начальник  управління  з  питань  надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення міської ради:

Шановні депутати!
Вчора  під  час  розгляду  даного  проекту  рішення постійною комісією

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного  розвитку  була  внесена  пропозиція  внести  доповнення  до
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заходів щодо забезпечення виконання  Програми запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2015 рік, а саме:

доповнити розділом V “Заходи, що будуть здійснюватися 1 державним
пожежно-рятувальним загоном УДСНС України в Кіровоградській області з
організації протипожежного захисту, життя населення та виробничих об'єктів
на договірній основі” наступного змісту:

“придбання  бойового  одягу,  комплектів  робочого  одягу  та
спорядження – 100,0 тис. грн”.

На  виконання  даного  пункту  пропонується  передбачити  кошти  з
бюджету розвитку в сумі 100,0 тис. грн.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  пропозиції  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,  планування та соціально-економічного розвитку.  Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3917  “Про  затвердження  Програми
запобігання  надзвичайним  ситуаціям  та  ліквідації  їх  наслідків
на 2015 рік” (додається).

Коваленко  С.М.,  начальник  управління  з  питань  надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення міської ради:

Шановні депутати!
Хочу  довести  до  вашого  відома,  що  вчора  на  засіданні  уряду  було

ухвалено рішення про введення режиму надзвичайної ситуації на території
Луганської  та  Донецької  областей  та  запровадження  режиму  підвищеної
готовності по всій державі. Тобто всі об'єкти народного господарства повинні
бути  у  режимі  підвищеної  готовності,  уточнювати  свої  плани,  готувати
мобілізаційні ресурси. Вони повинні бути готовими до дій за призначенням в
разі ескалації конфлікту.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про затвердження програми “Молодь Кіровограда” на 2015  – 2017 роки”.
Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3986.  Доповідає  Дорохіна  Л.В.  –
начальник відділу сім’ї та молоді міської ради.
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Дорохіна Л.В., начальник відділу сім’ї та молоді міської ради:
Постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,

планування та соціально-економічного розвитку  було запропоновано внести
зміни та доповнення до проекту  програми “Молодь Кіровограда” на 2015  –
2017 роки, а саме:

додаток до програми “Молодь Кіровограда” на 2015 – 2017 роки “Обсяг
фінансування заходів реалізації програми “Молодь Кіровограда” на 2015 –
2017 роки” доповнити пунктом 4.3.8:

“відшкодування витрат  на навчання студентів  із  числа дітей-сиріт  та
дітей, позбавлених батьківського піклування, в 2014-2015 навчальному році,
140 тис. грн (кошти загального фонду міського бюджету)”;

внести відповідні зміни до загальної суми проекту програми.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  пропозиції  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,  планування та соціально-економічного розвитку.  Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 3918 “Про затвердження програми “Молодь
Кіровограда” на 2015 – 2017 роки” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

затвердження  Міської  програми  підтримки  сімей  на  2015  – 2017  роки”.
Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3987.  Доповідає  Дорохіна  Л.В.  –
начальник відділу сім’ї та молоді міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3919 “Про затвердження Міської програми
підтримки сімей на 2015 – 2017 роки” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  затвердження  Міської  програми  відпочинку  та  оздоровлення  дітей
на 2015  – 2017 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 3988.  Доповідає
Дорохіна Л.В. – начальник відділу сім’ї та молоді міської ради.

Дорохіна Л.В., начальник відділу сім’ї та молоді міської ради:
Постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,

планування та соціально-економічного розвитку було запропоновано внести
зміни до додатка проекту програми “Обсяг фінансування заходів реалізації
Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 – 2017 роки”,
а саме:

пункт 1 “Оздоровлення дітей пільгових категорій” доповнити словами
“та дітей військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО”.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  пропозиції  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,  планування та соціально-економічного розвитку.  Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 3920 “Про затвердження Міської програми
відпочинку та оздоровлення дітей на 2015-2017 роки” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  затвердження  Міської  цільової  соціальної  програми  реформування
системи  закладів  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, на 2015 – 2017 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 3989.
Доповідає Дорохіна Л.В. – начальник відділу сім’ї та молоді міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 56,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
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Прийнято  рішення  №  3921  “Про  затвердження  Міської  цільової
соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  на  2015  – 2017  роки”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  затвердження  Програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  в
м.  Кіровограді  на  2015  рік”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3990.
Доповідає  Куценко  О.Г.  – начальник  відділу  фізичної  культури  та  спорту
міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято рішення № 3922 “Про затвердження Програми розвитку
фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  затвердження  Міської  програми  соціально-правового  захисту  дітей,
профілактики  правопорушень  у  дитячому  середовищі  та  популяризації
сімейних форм виховання на  2015 рік”.  Проект  рішення за  реєстраційним
№  3991.  Доповідає  Сисак  І.О.  – начальник  служби  у  справах  дітей
виконавчого комітету міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято рішення № 3923 “Про затвердження Міської програми
соціально-правового  захисту  дітей,  профілактики  правопорушень  у
дитячому  середовищі  та  популяризації  сімейних  форм  виховання  на
2015 рік” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про організацію харчування (сніданок) учнів 1  – 4 класів загальноосвітніх
та  інтернатних  навчальних  закладів  м.  Кіровограда  на  2015  рік”.  Проект
рішення  за  реєстраційним  № 4020.  Доповідає  Костенко  Л.Д.  – начальник
управління освіти міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3924 “Про організацію харчування (сніданок)
учнів 1 – 4 класів загальноосвітніх та інтернатних навчальних закладів
м. Кіровограда на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  виділення  коштів  на  відшкодування  витрат  для  поховання
Олефіренка  Ю.Б.”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4054.  Доповідає
Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради.

Вовк  Ю.М.,  начальник  відділу  соціальної  підтримки  населення
міської ради:

Постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку було запропоновано внести
зміни та доповнення до даного проекту рішення, а саме:

назву  проекту  рішення  викласти  в  новій  редакції:  “Про  виділення
коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення поховань”;

пункт 1 викласти в новій редакції: “1. Виділити кошти у сумі 670,60 грн
(шістсот сімдесят гривень шістдесят копійок) на  відшкодування додаткових
витрат  комунальному  підприємству  “Ритуальна  служба  –  спецкомбінат
комунально-побутового обслуговування” для поховання військовослужбовців
Збройних сил України Олефіренка Юрія Борисовича та Тигняна Володимира
Олександровича.”;

доповнити  пунктом  2  в  наступній  редакції:  “  Виділити  кошти  у
сумі  3900  грн  (три  тисячі  дев’ятсот  гривень)  на  відшкодування  витрат
комунальному підприємству “Управління будинками Кіровоградської міської
ради” для проведення поминального обіду за загиблим військовослужбовцем
Тигняном Володимиром Олександровичем.”;
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пункт 2 вважати пунктом 3; 
внести зміни до пункту 3, а саме цифри “347,60 грн (триста сорок сім

гривень шістдесят копійок)” замінити на цифри “4570,60 грн (чотири тисячі
п’ятсот сімдесят гривень шістдесят копійок)”;

пункт 3 вважати пунктом 4. 

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  пропозицій  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,  планування та соціально-економічного розвитку.  Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 59,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 0.

Прийнято  рішення  №  3925  “Про  виділення  коштів  на
відшкодування  додаткових  витрат  для  проведення  поховань”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки
окремих категорій населення міста Кіровограда на 2015 рік”. Проект рішення
за  реєстраційним  №  3997.  Доповідає  Вовк  Ю.М. – начальник  відділу
соціальної підтримки населення міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 56,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3926  “Про  затвердження  Програми
соціального  захисту  та  соціальної  підтримки  окремих  категорій
населення міста Кіровограда на 2015 рік” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 09 вересня
2014  року  №  3399  “Про  затвердження  Комплексної  програми  підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей  –  мешканців  м.  Кіровограда”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 4017.  Доповідає  Вовк  Ю.М. – начальник  відділу  соціальної  підтримки
населення міської ради.

Калкіна  Л.І.,  депутат  міської  ради  (фракція  політичної  партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):

Юліє Миколаївно!
У даному проекті рішення передбачено забезпечення харчування дітей

учасників АТО? Які вимоги щодо визначення таких дітей?

Вовк  Ю.М.,  начальник  відділу  соціальної  підтримки  населення
міської ради:

Даним  проектом  рішення  передбачено  виділення  коштів  на
безкоштовне  харчування  дітей  учасників  АТО  у  дошкільних  та
загальноосвітніх навчальних закладах міста на загальну суму 613,4 тис. грн.
Управлінням освіти міської ради розроблено Порядок надання такої пільги
дітям  учасників  АТО,  тих,  хто  отримав  поранення,  із  сімей  загиблих,
затверджений виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради. Гадаю, що
текст цього положення вже розміщено на офіційному сайті Кіровоградської
міської ради в мережі Інтернет.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 58,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.

Прийнято  рішення  №  3927  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  09  вересня  2014  року  №  3399
“Про  затвердження  Комплексної  програми  підтримки  учасників
антитерористичної  операції  в  східних  областях  України  та  членів  їх
сімей – мешканців м. Кіровограда” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про затвердження Програми Представництва Асоціацї міст Кіровоградської
області та Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України
на  2015  рік”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3992.  Доповідає
Ільюшкіна  В.Г. – виконавчий  директор  Кіровоградського  регіонального
відділення Асоціації міст України.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  3928  “Про  затвердження  Програми
Представництва  Асоціації  міст  Кіровоградської  області  та
Кіровоградського  регіонального  відділення  Асоціації  міст  України  на
2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  затвердження  Програми  фінансового  забезпечення  нагородження
відзнаками  Кіровоградської  міської  ради  та  виконавчого  комітету
на  2015  рік”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4000.  Доповідає
Балакірєва С.М. – начальник відділу кадрової роботи міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3929  “Про  затвердження  Програми
фінансового  забезпечення  нагородження  відзнаками  Кіровоградської
міської ради та виконавчого комітету на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від 29 січня
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2013  року  № 2205  “Про  затвердження  Програми  з  розвитку  і  управління
персоналом в  Кіровоградській  міській  раді  на  2013  –  2015  роки”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4001.  Доповідає  Балакірєва С.М.  – начальник
відділу кадрової роботи міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3930  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  січня  2013  року  №  2205  “Про
затвердження  Програми  з  розвитку  і  управління  персоналом
в Кіровоградській міській раді на 2013 – 2015 роки” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення
сімей,  дітей  та  молоді  м.  Кіровограда  на  2015  рік”.  Проект  рішення  за
реєстраційним  №  4002.  Доповідає  Краснокутський  О.В.  – директор
Кіровоградського  міського  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та
молоді.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 4,
“проти” – 0,

“не голосували” – 18.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Надійшла пропозиція повернутися до голосування за проект рішення

міської  ради  за  реєстраційним  №  4002  “Про  затвердження  Програми
соціальної  підтримки,  розвитку  та  становлення  сімей,  дітей  та  молоді
м. Кіровограда на 2015 рік”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 12.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  проект  рішення  міської  ради  за

реєстраційним № 4002 “Про затвердження Програми соціальної підтримки,
розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 2015 рік” в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято  рішення  №  3931  “Про  затвердження  Програми
соціальної  підтримки,  розвитку та становлення сімей,  дітей та  молоді
м. Кіровограда на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  затвердження  Програми  економічної  підтримки  засобів  масової
інформації міста Кіровограда на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4007.  Доповідає Якунін С.В.  – начальник відділу по роботі із  засобами
масової інформації міської ради.

Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний):
На засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків,

фінансів,  планування  та  соціально-економічного  розвитку  обговорювалося
питання  щодо  покращення  роботи  та  економічної  підтримки  вісника
Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”. Хотілося б заслухати план дій
щодо перспективного розвитку та покращення роботи вісника?

Марковський І.І.:
Пропоную  включити  до  проекту  порядку  денного  чергової  сесії

Кіровоградської  міської  ради  питання  про  план  дій  щодо  перспективного
розвитку,  покращення  роботи  та  економічної  підтримки  вісника
Кіровоградської  міської  ради  “Вечірня  газета”  та  заслухати  детальну
інформацію з цього питання.
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Пропоную прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3932  “Про  затвердження  Програми
економічної підтримки засобів масової інформації міста Кіровограда на
2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про затвердження Програми управління комунальним майном на 2015 рік”.
Проект рішення за реєстраційним № 3994. Доповідає Мороз О.О. – начальник
управління власності та приватизації комунального майна міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  3833  “Про  затвердження  Програми
управління комунальним майном на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про затвердження Програми медико-соціального забезпечення пільгових та
соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2015 рік”. Проект
рішення  за  реєстраційним  №  4008.  Доповідає  Макарук  О.О.  – начальник
управління охорони здоров’я міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.
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Прийнято рішення № 3934 “Про затвердження Програми медико-
соціального  забезпечення  пільгових  та  соціально  незахищених  верств
населення м. Кіровограда на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  галузі
охорони  здоров'я  м.  Кіровограда  на  2015  рік”.  Проект  рішення  за
реєстраційним  №  4009.  Доповідає  Макарук  О.О.  – начальник  управління
охорони здоров’я міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 56,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3935  “Про  затвердження  Програми
економічного  і  соціального  розвитку  галузі  охорони  здоров'я
м. Кіровограда на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства
та  благоустрою  міста  Кіровограда  на  2015  рік”.  Проект  рішення  за
реєстраційним  №  4015 (доопрацьований).  Доповідає  Хачатурян  О.С. –
начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської
ради.

Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “Рідний Кіровоград”):

Уважаемый Иван Иванович!
Уважаемые коллеги!
Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в стране,  военные

действия,  которые  происходят  на  востоке  Украины,  предлагаю  данным
проектом  Программы  утвердить  общие  суммы  по  видам  ремонтных  и
строительных работ, исключить адреса объектов и дать право Марковскому
Ивану Ивановичу утверждать Титульный список объектов отдельно.
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Розгачов  Р.О.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Громадський актив”):

Уважаемый Иван Иванович!
Я  предлагаю  не  поддерживать  предложение  депутата  Табалова  С.Н.

Считаю  что,  каждому  депутату  хотелось  бы  видеть  список  объектов,  по
которым  планируется  выполнение  работ.  Понятно,  что  сейчас  в  стране
сложная экономическая ситуация и скорее всего по всем объектам работы не
будут  выполнены,  но  постоянная  комиссия  совместно  с  Главным
управлением жилищно-коммунального хозяйства провела тщательную работу
с выездом на место и составила перечень первоочередных объектов, которые
нуждаются в ремонте. Также понятно, что возможности городского бюджета
ограничены и мы не можем учесть предложения всех жителей, управления,
депутатов. Поэтому постоянная комиссия совместно с Главным управлением
жилищно-коммунального  хозяйства  подготовила  перечень  объектов,  в
котором максимально учтены все предложения. 

Калкіна  Л.І.,  депутат  міської  ради  (фракція  політичної  партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”:

Шановний Іване Івановичу!
Шановні депутати!
Я хотіла  б  звернути вашу увагу  на  те,  що при формуванні  переліку

об'єктів  не  враховувалися  багаторічні  звернення  та  запити  депутатів.
Необхідно, щоб була система у роботі.  Я про це говорила Івану Івановичу
Марковському. Хочу звернути увагу депутатів на те, що протягом трьох років
я подавала депутатські звернення щодо необхідності проведення ремонтних
робіт по провулку Вишняківському та по вулиці Халтуріна. 

Провулок  Вишняківський  розташований  в  районі  підтоплення.  Там
немає ні дороги, ні освітлення. На цей район взагалі не звертається увага. У
районі  немає  аптеки,  транспортного  сполучення  із  центром  міста.  Якщо
співставити поданий перелік з округами депутатів міської ради, то ситуація
стає  зрозумілішою.  З  2012  року  я  подавала  до  міської  ради  депутатські
звернення,  підкріплюючи  до  них  звернення  мешканців.  Іван  Іванович
зустрічався з мешканцями. Мої звернення також повинні були розглядатися
на засіданні профільної постійної комісії, але я не кожного разу можу бути
присутньою.  Хочу,  щоб  постійна  комісія  міської  ради  з  питань  житлово-
комунального господарства та енергозбереження звертала увагу на те, що в
місті  є  райони,  на  які  взагалі  не  звертають  уваги.  За  три  роки  не  була
розроблена хоча б проектно-кошторисна документація по цим вулицям. 

Марковський І.І.:
Я підтверджую слова про те, що до мене зверталися із цим питанням.

Також  я  можу  зазначити,  що  ремонтні  роботи  по  вулиці  Халтуріна  у
минулому  році  були  розпочаті.  Я  підтримую  пропозицію  депутата
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Калкіної Л.І. і пропоную врахувати її у даному проекті рішення.

Волков І.В.,  депутат  міської  ради (член ради депутатської  групи
“За добробут міста”):

Хочу  нагадати,  що  кожного  року  депутати  міської  ради  дорікали
виконавчим органам міської ради, що аналогічні програми приймаються без
розшифровок та затвердження переліку об'єктів із зазначенням назв та адрес,
по  яким необхідно  виконати  роботи.  Сьогодні  фактично вперше за  багато
років на розгляд депутатів міської ради винесений проект Програми розвитку
житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  міста  Кіровограда  на
2015 рік, в якому зазначені адреси, об'єкти тощо. Постійною комісією міської
ради з питань житлово-комунального господарства та енергозбереження було
проведено великий обсяг роботи для того,  щоб сформувати такий перелік.
Постійна  комісія  виїжджала  на  об'єкти  і  розглядала  їх.  Зрозуміло,  що
ідеального переліку бути не може, але зараз ще можна внести до нього зміни
і  виправити  ситуацію.  Разом  з  тим,  сьогодні  ми  маємо  унікальний  шанс
затвердити чітку Програму. 

Також  я  хотів  би,  щоб  начальнику  Головного  управління  житлово-
комунального  господарства  надали  слово,  щоб  він  міг  озвучити  певні
коригування щодо даного проекту рішення,  погоджені  постійною комісією
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку. 

Ми підтримуємо даний  проект  рішення  в тому  вигляді,  в  якому  він
представлений на розгляд сесії.

Табалов С.М.:
Уважаемые коллеги!
Я с огромным уважением отношусь к работе, проведенной постоянной

комиссией во время подготовки данного вопроса,  но предлагаю подойти к
этому вопросу с другой стороны. Практически по всем объектам, указанным
в данном проекте решения с учетом адресов и цифр, отсутствуют сметы и
экспертная оценка. Речь не идет о замене объектов во время занесения их в
Титульный список.  Дело  в  другом.  Сегодня  мы утвердим цифры,  которые
после  разработки  проектной  документации  изменяться.  Так  как
утвержденные  цифры  не  будут  соответствовать  цифрам,  подтвержденным
экспертизой,  нам нужно будет принимать решение – проводить работы по
тому или другому объекту. В результате это принесет только вред, потому что
мы  не  сможем  начать  проведение  тех  или  иных  видов  работ  по  разным
направлениям пока не внесем изменения в Программу.

Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”):
Я хочу підтримати колегу, депутата Табалова С.М. Сьогодні не потрібно

включати  до  проекту  Програми  розвитку  житлово-комунального
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господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік об'єкти, які не
мають  кошторисів  та  експертизи.  Тобто  цифри,  зазначені  в  ній,  не
відповідають дійсності. 

Шамардін О.С.,  депутат міської  ради (голова депутатської  групи
“За єдність”):

Коли  погоджувався  даний  проект  рішення,  чи  виносився  перелік
об'єктів,  зазначений  у  даному  проекті  рішення,  на  розгляд  виконавчого
комітету міської ради?

Чи на всі об'єкти розроблена проектно-кошторисна документація?

Хачатурян  О.С.,  начальник  Головного  управління  житлово-
комунального господарства міської ради:

Виконавчим комітетом міської  ради погоджувався попередній  проект
Програми  розвитку  житлово-комунального  господарства  та  благоустрою
міста Кіровограда на 2015 рік, в якому не були визначені об'єкти. Потім на
засіданні  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства та енергозбереження була внесена пропозиція щодо визначення
всіх об'єктів по кожному напрямку робіт. Також звертаю Вашу увагу на той
факт,  що  Головним  управлінням  житлово-комунального  господарства
відповідно до доручення постійної  комісії  міської  ради з  питань житлово-
комунального господарства та енергозбереження від 14 листопада 2014 року
було  сформовано  повний  перелік  об'єктів,  зазначених  у  депутатських
зверненнях,  запитах,  зверненнях  громадян  міста.  Також  у  цьому  переліку
містяться  пропозиції  Головного  управління  житлово-комунального
господарства  міської  ради.  Всі  пропозиції  щодо  об'єктів  були  подані  на
розгляд профільної постійної комісії.

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Уважаемые коллеги!
На  протяжении  четырех  лет  я  также  ежегодно  подавал  около  35-40

предложений относительно включения объектов в ту или иную программу.
По моему округу два объекта включены в проект данной Программы. Это
говорит не о том,  что мы плохо работаем или кто-то забыл включить эти
объекты.  Это  говорит  о  том,  что  сегодня  недостаточно  средств  для  того,
чтобы удовлетворить все депутатские запросы. Также я хочу отметить, что
профильная  комиссия  действительно  очень  плодотворно  поработала.  Я
поддерживаю  депутата  Волкова  И.В.  в  том,  что  впервые  за  многие  годы
депутатам  предоставлен  серьезный  документ,  в  котором  видны  не  только
цифры, но и каждый предложенный объект в разрезе всех округов. Поэтому я
предлагаю  поддержать  предложение  депутата  Калкиной  Л.И.,  так  как  на
протяжении трех лет она обращается с этим вопросом, включить названные
ею объекты в перечень и проголосовать данный проект решения в целом.
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Гамальчук М.П., депутат міської ради (депутатська група “Рідний
Кіровоград”):

Шановні депутати!
У мене склалась аналогічна ситуація з ремонтом ліфта у будинку по

вул.  Глинки,  6.  Це  дев'ятиповерховий гуртожиток.  Ліфт не  працює.  Там в
основному проживають одинокі люди. Протягом восьми років я неодноразово
звертався  до  міської  ради  з  цією  проблемою  за  допомогою  депутатських
запитів та звернень. Проблема станом на сьогодні не вирішена.  

Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний):
Шановний Іване Івановичу!
Моє запитання більше стосується Вас. 
Сьогодні у сесійні залі звучать виступи про те, що у міському бюджеті

не  вистачає  коштів  на  виконання  всіх  депутатських  запитів.  У  розділі  V
“Капітальний ремонт  будинків  інвалідів  війни”  заходів  щодо  забезпечення
виконання  Програми  розвитку  житлово-комунального  господарства  та
благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік на утримання зелених насаджень
виділяється  близько  8  млн  грн.  У  минулому  році  на  ці  ж  види  робіт
виділялося 6 млн грн. Можливо, необхідно зменшити видатки на утримання
зелених насаджень і направити зекономлені кошти на ремонти ліфтів, дахів
та виконання депутатських запитів депутатів міської ради?

Пропоную  залишити  видатки  на  утримання  зелених  насаджень  на
минулорічному рівні, а інші кошти використати на виконання депутатських
запитів.

Марковський І.І.:
Абсолютно  слушна  пропозиція.  Думаю,  що  можна  врахувати  цю

пропозицію  при  коригуванні  міського  бюджету  за  результатами  першого
кварталу. 

Шутка В.В., депутат міської ради (депутатська група “За єдність):
У мене пропозиція стосовно капітального ремонту вулиці Андріївської.

У  минулому  році  управлінням  капітального  будівництва  Кіровоградської
облдержадміністрації було виграно два тендери щодо зливної каналізації.

Марковський І.І.:
Завтра я зустрічаюся з головою Кіровоградської облдержадміністрації з

цього питання. 

Шутка В.В.:
До мене щодня звертаються люди.



39

Марковський І.І.:
У цьому питанні існує проблема стосовно співфінансування. 

Шутка В.В.:
По зливній каналізації  так,  але  в  обласному бюджеті  не  передбачені

кошти  на  ремонт  дорожнього  покриття.  Хоча  б  один  мільйон  гривень
необхідно винайти у міському бюджеті, щоб одразу заасфальтувати дорожнє
покриття. 

Бєлов В.В., депутат міської ради (фракція Політичної партії “УДАР
Віталія Кличка”):

Я поддерживаю депутатов Волкова И.В.  и Кролевца А.В.  в  том,  что
данный  проект  решения  подготовлен  фундаментально.  Предлагаю  учесть
предложение  депутатов  Калкиной  Л.И.,  Гамальчука  Н.П.  и  проголосовать
данный проект решения в целом.

Новікова В.В., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “За єдність”):

Уважаемый Иван Иванович!
Уважаемые депутаты!
Каждый из депутатов высказывает свою боль, и депутат Кролевец А.В.,

и  депутат  Калкина  Л.И.  Всех  можно  понять,  но  если  сейчас  отдельные
депутаты будут вносить свои предложения, то все остальные также захотят
внести свои предложения. У некоторых депутатов на округах расположены не
многоэтажные,  а  частные  дома.  Там  нужно  асфальтировать  и  освещать
улицы. 

Марковський І.І.:
Надійшли пропозиції  від  депутатів  міської  ради  врахувати  у  даному

проекті  рішення пропозиції  депутатів  Гамальчука М.П.  та  Калкіної  Л.І.  та
прийняти його в цілому зі змінами.

Хачатурян О.С.:
Також постійними комісіями міської ради з питань бюджету, податків,

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, з питань житлово-
комунального господарства та енергозбереження були внесені пропозиції до
даного проекту рішення.

Марковський І.І.:
Пропоную  взяти  даний  проект  рішення  за  основу.  Хто  за  дану

пропозицію, прошу голосувати.



40

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  від  депутата  Табалова  С.М.  внести  зміни  до

заходів  щодо  забезпечення  виконання  Програми  розвитку  житлово-
комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік, а
саме у розділах заходів виключити розшифровку об'єктів (адреса, сума), по
яким  планується  виконуватися  роботи.  Хто  за  дану  пропозицію,  прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 16,

“утримались” – 4,
“проти” – 7,

“не голосували” – 31.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням пропозицій постійних комісій міської ради з питань  бюджету,
податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, з питань
житлово-комунального  господарства  та  енергозбереження  і  депутатів
Калкіної Л.І. та Гамальчука М.П., які пропоную опрацювати та врахувати у
даному проекті рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 4,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3936 “Про затвердження Програми розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда
на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про затвердження Програми будівництва,  реконструкції,  ремонту доріг та
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експлуатації  дорожньої  системи  в  місті  Кіровограді  на  2015  рік”.  Проект
рішення  за  реєстраційним  №  4016  (доопрацьований).  Доповідає
Хачатурян  О.С. – начальник  Головного  управління  житлово-комунального
господарства міської ради.

Хачатурян  О.С.,  начальник  Головного  управління  житлово-
комунального господарства міської ради:

Прошу  підтримати  даний  проект  рішення  та  врахувати  пропозиції
постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства
та енергозбереження та з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням пропозицій постійних комісій міської ради з питань житлово-
комунального  господарства  та  енергозбереження  та  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,  планування та соціально-економічного розвитку. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  3937  “Про  затвердження  Програми
будівництва,  реконструкції,  ремонту  доріг  та  експлуатації  дорожньої
системи в місті Кіровограді на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про затвердження Комплексної програми діяльності Кіровоградської міської
дружини на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 4021. Доповідає
Ліпко М.П. – командир міської дружини.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
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Прийнято  рішення  №  3938  “Про  затвердження  Комплексної
програми  діяльності  Кіровоградської  міської  дружини  на  2015  рік”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року
№ 2774 “Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного
кадастру у складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської
міської ради на 2014 – 2015 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 4014.
Доповідає  Мездрін  В.М. – начальник  управління  містобудування  та
архітектури міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3939  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  січня  2014  року  №  2774  “Про
затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру
у  складі  управління  містобудування  та  архітектури  Кіровоградської
міської ради на 2014 – 2015 роки” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення
на  2015  рік”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3993.  Доповідає
Пидорич  В.О. – начальник  управління  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього природного середовища міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3940  “Про  затвердження  Програми
природоохоронних заходів місцевого значення на 2015 рік” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року
№ 3899 “Про міський бюджет на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4050. Доповідає Бочкова Л.Т. – начальник фінансового управління міської
ради.

Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Шановні депутати!
На  ваш  розгляд  виноситься  проект  рішення  міської  ради  за

реєстраційним № 4050 щодо погашення кредиторської  заборгованості,  яка
утворилася по загальному фонду міського бюджету в сумі 5,4 млн грн та по
спеціальному фонду  – в  сумі  14,3  млн грн.  В процесі  погодження даного
проекту  рішення  від  депутата  Розгачова  Р.О.  надійшла  пропозиція  щодо
перерозподілу коштів, а саме:

зняти  кошти  з  утримання  зелених  насаджень  (– 300,0  тис.  грн)
та  направити  ці  кошти  на  капітальний  ремонт  житлового  фонду
(+ 300,0 тис. грн) на два об'єкти.

Ксеніч  В.М.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  “Рідний
Кіровоград”):

У мене є пропозиція внести зміни до додатків 2, 3 до даного проекту
рішення  в  частині  перерозподілу  видатків  по  управлінню  капітального
будівництва. 

Бочкова Л.Т.:
Депутатом Ксенічем В.М. пропонується внести зміни до додатків 2, 3

до даного проекту рішення в частині перерозподілу видатків по управлінню
капітального будівництва, а саме:

по галузі “Освіта”:
збільшити видатки на дитячі будинки – (+150,0 тис. грн);
зменшити видатки на дошкільні заклади освіти – (– 187,1 тис. грн);
збільшити видатки на загальноосвітні школи – (+37,0 тис. грн);
по галузі “Культура і мистецтво”:
збільшити видатки на бібліотеки – (+100,0 тис. грн);
зменшити видатки на школи естетичного виховання – (– 100,0 тис. грн).
Пропоную врахувати озвучені мною пропозиції. 

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  озвучених  пропозицій.  Хто  за  дану  пропозицію,  прошу
голосувати.



44

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3941  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 “Про міський
бюджет на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від 29 січня
2014  року  №  2770  “Про  затвердження  Програми  розвитку  міського
пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кіровограді на 2014 – 2015 роки”.
Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4018.  Доповідає  Анкудінов  О.О.  –
начальник управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3942  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  січня  2014  року  №  2770
“Про  затвердження  Програми  розвитку  міського  пасажирського
транспорту та зв’язку у м. Кіровограді на 2014 – 2015 роки” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30 травня
2013  року  №  2357  “Про  розгляд  подання  прокурора  м.  Кіровограда
від 18 лютого 2013 року № 2-1469 вих-13”. Проект рішення за реєстраційним
№  4010.  Доповідає  Анкудінов  О.О.  – начальник  управління  розвитку
транспорту та зв’язку міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3943  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  30  травня  2013  року  №  2357
“Про розгляд подання прокурора м. Кіровограда від 18 лютого 2013 року
№ 2-1469 вих-13” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  встановлення  транспортного  податку”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4019.  Доповідає  Анкудінов О.О.  –  начальник управління
розвитку транспорту та зв’язку міської ради.

Волков І.В.,  депутат міської  ради (член ради депутатської  групи
“За добробут міста”):

У  мене  є  запитання  до  доповідача.  На  сесії  міської  ради  20  січня
2015  року  було  затверджено перелік  місцевих  податків  і  зборів,  які
є  обов'язковими  до  сплати  на  території  міста  Кіровограда,  в  тому  числі  і
транспортний податок.  В податковому кодексі  України чітко зазначено,  що
власники  автомобілів,  які  використовувалися  до  5  років,  з  об'ємом
двигуна більше 3000 куб см зобов'язані сплачувати річний податок у розмірі
25 тис. грн. Яка необхідність міській раді дублювати положення Податкового
кодексу України? Встановивши,  що транспортний податок діє  на території
міста  Кіровограда,  ми  привели  у  відповідність  чинному  законодавству
місцеві нормативно-правові акти. Чи не будуть громадяни міста дорікати нам
за те, що саме депутати міської ради встановили цей податок?

Анкудінов  О.О.,  начальник  управління  розвитку  транспорту  та
зв’язку міської ради:

Прийняття  міською  радою  такого  рішення  передбачено  Податковим
кодексом України.

Марковський І.І.:
Податковим кодексом України визначений податок на акциз, але міська

рада  також  буде  приймати  рішення  щодо  встановлення  цього  податку  на
території міста. Такі вимоги чинного законодавства. 
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Ніколаєнко  В.Г.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“За добробут міста”):

Шановні депутати!
Я по іншому озвучу попереднє запитання. Якими будуть юридичні чи

інші наслідки в тому разі, якщо ми не затвердимо транспортний податок?

Марковський І.І.:
Якщо ми не  затвердимо ставку транспортного податку  на  місцевому

рівні,  громадяни будуть сплачувати його відповідно до ставок,  визначених
чинним законодавством України, тобто за максимальними ставками.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 18.

Прийнято  рішення  №  3944  “Про  встановлення  транспортного
податку” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  встановлення  акцизного  податку  в  частині  реалізації  суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів”. Проект рішення за
реєстраційним № 4044.  Доповідає Бабенко Н.В.  – начальник управління по
сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення міської
ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято рішення № 3945 “Про встановлення акцизного податку
в  частині  реалізації  суб'єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі
підакцизних товарів” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів”. Проект
рішення  за  реєстраційним  №  4045.  Доповідає  Бабенко  Н.В.  – начальник
управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового  обслуговування
населення міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 3946 “Про встановлення збору за місця для
паркування транспортних засобів” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про встановлення туристичного збору”. Проект рішення за реєстраційним
№  4046.  Доповідає  Бабенко  Н.В.  – начальник  управління  по  сприянню
розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3947  “Про  встановлення  туристичного
збору” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  у  2015  році  пільг  щодо  сплати  державного  мита  за  видачу
певних  видів  документів”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4012.
Доповідає Осауленко О.О. – начальник управління економіки міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3948 “Про надання у 2015 році пільг щодо
сплати  державного  мита  за  видачу  певних  видів  документів”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  встановлення  розмірів  ставок  єдиного  податку”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4048.  Доповідає  Осауленко О.О. – начальник управління
економіки міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3949  “Про  встановлення  розмірів  ставок
єдиного податку” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  встановлення  податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної
ділянки”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4049.  Доповідає
Осауленко О.О. – начальник управління економіки міської ради.

Є пропозиція  вяти  даний  проект  рішення  за  основу.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.
Прийнято.
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Осауленко О.О., начальник управління економіки міської ради:
Шановні депутати!
Вчора  відбулося  засідання  постійної  комісії  міської  ради  з  питань

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку,
на  якому  було  запропоновано  внести  зміни  до  статті  5  “Ставки  податку”
додатка “Податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку” до
даного проекту рішення, а саме:

абзац  другий викласти  в  новій  редакції:  “0,5  % розміру  мінімальної
заробітної  плати,  встановленої  законом на  01  січня  звітного  (податкового)
року для об’єктів житлової нерухомості, за виключенням дачних та садових
будинків”;

доповнити  абзацом  наступного  змісту:  “0,1  %  розміру  мінімальної
заробітної  плати,  встановленої  законом на  01  січня  звітного  (податкового)
року  для  об’єктів  житлової  нерухомості,  а  саме:  для  дачних  та  садових
будинків” ;

виключити  останній  абзац:  “0,01  %  розміру  мінімальної  заробітної
плати,  встановленої  законом  на  01  січня  звітного  (податкового)  року  для
об'єктів  нежитлової  нерухомості,  в  частині  господарських  (присадибних)
будівель  (допоміжних  (нежитлових)  приміщень,  до  яких  належать  сараї,
хліви,  гаражі,  літні  кухні,  майстерні,  вбиральні,  погреби,  навіси,  котельні,
бойлерні, трансформаторні підстанції тощо)”.

Також запропоновано абзац 3 зазначеної статті залишити без змін.

Воленшчак Н.А., депутат міської ради (депутатська група “Рідний
Кіровоград”):

Шановний Іване Івановичу!
Шановні колеги!
Я  хотіла  б  довести  до  вашого  відома  інформацію  стосовно

встановлення  вищезазначеного  податку,  яке  викликало  дуже  бурхливе
обговорення серед громадськості, платників податків, депутатського корпусу.
Звучало дуже багато зауважень стосовно встановлення ставки податку, а саме
про те, що ставка в розмірі 0,1 % або 0,2 % мінімальної заробітної плати  є
дуже великою. В процесі обговорення даного питання проект рішення міської
ради  на  офіційному  сайті  змінювався  декілька  разів,  що  автоматично
викликало нове обговорення.

Тому,  перш  ніж  обговорювати  розмір  ставок  податку,  я  хотіла  б
озвучити  економічно  обґрунтовані  цифри.  Зараз  склалася  дуже  скрутна
економічна ситуація в країні. При цьому відбувається децентралізація влади.
Цього року вперше в історії органам місцевого самоврядування надано право
регулювати  процес  формування  дохідної  частини  міських  бюджетів,  що
створює можливість для вирішення багатьох нагальних питань, про які ми
сьогодні говорили (не вистачає коштів на ремонти дахів, доріг тощо). Станом
на сьогодні ми можемо самостійно регулювати ситуацію.
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Я  володію  стовідсотковою  інформацією  про  податкові  ставки,
встановлені на території Кіровоградської області:

в  Кіровоградському районі  Первозванівська сільська рада встановила
ставки податку:

для об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб  – 0,5 % розміру
мінімальної заробітної плати;

для юридичних осіб – 0,1 %;
для об'єктів нежитлової комерційної нерухомості – 0,3 %; 
в місті Олександрії Кіровоградської області:
для об'єктів  житлової  і  нежитлової  комерційної  нерухомості  – 0,5 %

розміру мінімальної заробітної плати;
в місті Гайвороні Кіровоградської області:
для об'єктів житлової нерухомості – 0,5 %;
для об'єктів комерційної нерухомості – 2 %. 
В  місті  Вінниці  для  комерційної  нерухомості  встановлено  податкову

ставку 2 % розміру мінімальної заробітної плати, для окремих об'єктів, таких
як складські чи допоміжні приміщення – 1,5 %. 

Що  таке  0,1  %  розміру  мінімальної  заробітної  плати  у  грошовому
еквіваленті? Це 1,218 грн. У мене є знайомий, який поцікавився, скільки він
буде  сплачувати  коштів  за  100  квадратних  метрів  нежитлової  комерційної
нерухомості?

Станом на сьогодні за  умови запропонованої  ставки для комерційної
нерухомості  в  розмірі  0,1  %  мінімальної  заробітної  плати
за  100  квадратних  метрів  буде  сплачуватися  121,80  грн.  Тобто  за  місяць
фізична  чи  юридична  особа  за  комерційну  нерухомість  буде  сплачувати
близько 12 грн на місяць. За 1000 квадратних метрів комерційної нерухомості
необхідно буде сплатити 1218 грн. Багато це чи мало?

Спочатку  ставка  податку  для  об'єктів  житлової  нерухомості
була  встановлена  в  розмірі  0,5  %  мінімальної  заробітної  плати.  Це
спричинило обурення громадськості. Для комерційної нерухомості (бізнесу)
було встановлено меншу ставку  – 0,1 %. У зв'язку з цим проектом рішення
міської  ради  було  запропоновано  встановити  ставку  податку  для  об'єктів
житлової нерухомості в розмірі 0,1 % мінімальної заробітної плати. Міська
рада,  користуючись  правом,  наданим  Податковим  кодексом  України,
встановлює  пільгу  та  підвищує  мінімальний  рівень  площі  житлової
нерухомості, яка не буде підлягати оподаткуванню, до 75 кв. м. Враховуючи
запропоновану ставку податку в розмірі 0,1 % або 1,218 грн, за перевищення
площі  житлової  нерухомості  на  10  квадратних  метрів  громадянин  буде
сплачувати 12,0 грн на рік, на 50 квадратних метрів – 60 грн на рік. 

Якщо  встановити  ставку  річного  податку  для  об'єктів  житлової
нерухомості на рівні 0,5 %, то при перевищені площі на 50 кв. м громадянин
буде сплачувати 304 грн. З огляду на пропозиції громадян щодо вирівнювання
ставки для комерційної нежитлової нерухомості до 0,5 % за 1000 кв. м треба
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було б сплатити 6,0 тис. грн  на рік (500 грн за місяць).
Я звертаюся до депутатів міської ради прийняти таке рішення, яке б

задовольнило інтереси представників бізнесу, в умовах важкого економічного
стану, звичайних громадян та відображало обличчя депутатського корпусу.

Дякую. 

Марковський І.І.:
Я хочу висловити свою точку зору з даного питання. Ми вивчали це

питання, обговорювали його з депутатами і громадськістю. Ніхто з людей не
буде  вираховувати,  яку  суму  податку  необхідно  заплатити.  Коли  людина
подивиться на прийняте міською радою рішення, то одразу побачить, що для
комерційної нерухомості встановлена ставка податку 0,1 %, а для житлової
нерухомості – 0,5 % розміру мінімальної заробітної плати. Одразу виникнуть
питання до міської ради. Люди вважатимуть, що міська рада вирішує питання
за рахунок людей так, як це робиться на державному рівні. 

Тому,  підтримуючи  громадські  організації,  я  особисто  запропонував
встановити однакову податкову ставку як для житлової, так і для нежитлової
комерційної  нерухомості.  Чому  ми повинні  надати  прерогативу  бізнесу  за
рахунок громадян? Я не проти бізнесу, а підтримую його. Якщо розглядати
кошти в сумі 300-600 грн, то можна по різному оцінювати багато це чи мало.
Для одних ці кошти нічого не значать, а для тих, хто отримує 900 грн пенсії
на місяць, це дуже багато.

Я  пропоную  встановити  ставки  податків  для  об'єктів  житлової  та
нежитлової нерухомості в розмірі 0,1 % мінімальної заробітної плати.

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Уважаемые коллеги!
Сегодня аналогичная дискуссия ведется по всей стране. Очень многие

городские советы уже рассмотрели эти вопросы и приняли по ним решения.
Я поддерживаю слова депутата Табалова С.Н. о том, что сейчас сложилась
очень  сложная  ситуация  в  стране.  Также  хочу  отметить,  что  Киевский
городской совет принял решение о том, чтобы взимать этот налог вообще с
2016 года, когда будет понятна экономическая, военная ситуация и пройдет
децентрализация  бюджетов.  Нам  нужно  принять  правильное,  взвешенное
решение.  Если  плата  по  ставке  в  размере  0,1  % для  коммерческой  и  для
жилищной недвижимости  будет  меньшей нежели администрирование  этих
налогов  (оплата  заработной  платы  инспекторам,  бумага,  обслуживание
печатных  устройств  и  другое),  может  и  нам  стоит  посмотреть,  как  будет
развиваться ситуация в стране, и ввести в действие налоги возможно в других
объемах в 2016 году?

Осауленко О.О., начальник управління економіки міської ради:
За житлову нерухомість громадяни і так будуть сплачувати у 2016 році.
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Воленшчак Н.А.:
Якщо встановлювати однакові податкові ставки для об'єктів житлової і

нежитлової  комерційної  нерухомості,  то  я  пропоную  визначити  їх  у
розмірі 0,5 % мінімальної заробітної плати. Також я хотіла б проінформувати
присутніх про те, що Податковим кодексом України передбачено, що сплата
податку за нерухомість буде зараховуватися до бюджету населеного пункту по
місцю розташування об'єкта.  Всі  супермаркети,  що працюють на території
міста, головні офіси яких розташовані в містах Києві, Дніпропетровську та
інших, будуть сплачувати податки до бюджету міста Кіровограда.

Волков І.В.,  депутат міської  ради (член ради депутатської  групи
“За добробут міста”):

Шановні колеги!
Можна  тривалий  час  сперечатися  щодо  розмірів  податкових  ставок,

адже такий податок вводиться вперше. Верховна Рада та Кабінет Міністрів
України  делегували  органам  місцевого  самоврядування  повноваження  та
дали  змогу  маневрувати  у  цьому  питанні.  Разом  з  тим,  для  присутніх  в
сесійній залі представників преси та засобів масової інформації я хотів би
наголосити, що своїм рішенням ми встановлюємо оподаткування житлових
квартир  площею  більшою  за  75  кв.  м  (рекомендована  площа  60  кв.  м)
та  житлових  будинків  площею  більшою  за  150  кв.  м.  (рекомендована
площа 120 кв. м). В цьому сенсі ми робимо крок назустріч кіровоградцям. Я
думаю,  що  ті  депутати,  які  намагаються  запровадити  цей  податок  в
експериментальному  режимі,  праві.  Треба  обрахувати  витрати  на
адміністрування цього податку та теоретичні доходи від його сплати, які ще
не  обраховувались.  Поки  що  немає  жодних  прогнозних  показників.  Ми
теоретично передбачаємо суму в  міському бюджеті,  але  тільки  життя  нам
покаже потенційні можливості для його наповнення за рахунок сплати цього
податку. 

Я акцентую увагу громадян на пільговій площі для квартир в розмірі
75 кв. м, для житлових будинків – 150 кв. м, для двох об'єктів – 225 кв. м.  

Голуб  Д.В.,  депутат  міської  ради  (фракція  політичної  партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):

Шановні депутати!
Я хочу підтримати думку та пропозицію Марковського І.І., адже ніхто

не завадить нам при бажанні змінювати розмір податкових ставок. 

Марковський І.І.:
Пропоную розглянути пропозиції  до  даного проекту  рішення міської

ради в порядку їх надходження.  Я запропонував підтримати даний проект
рішення в цілому без урахування пропозиції постійної комісії міської ради з
питань бюджету,  податків,  фінансів,  планування та соціально-економічного
розвитку. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 2,
“проти” – 2,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3950 “Про встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  міста
Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки”.
Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3999.  Доповідає  Осауленко  О.О. –
начальник управління економіки міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3951  “Про  затвердження  Програми
економічного і  соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та
основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання згоди на укладання договору суперфіцію”. Проект рішення без
реєстраційного номера.  Доповідає  Пидорич  В.О.  – начальник  управління
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
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Прийнято  рішення  №  3952  “Про  надання  згоди  на  укладання
договору суперфіцію” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про звільнення від сплати земельного податку на 2015 рік”. Проект рішення
без реєстраційного номера. Доповідає Пидорич В.О. – начальник управління
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3953 “Про звільнення від сплати земельного
податку на 2015 рік” (додається).

Воленшчак Н.А., депутат міської ради (депутатська група “Рідний
Кіровоград”):

Я  хотіла  зауважити,  що  у  даному  рішенні  не  було  необхідності
зазначати  пільгу  по  сплаті  земельного  податку  релігійним  організаціям,
зареєстрованим  у  встановленому  законодавством  порядку,  тому  що  вона
визначена  Податковим  кодексом  України.  Доречно  було  б  виключити
пункт 1.5 з даного рішення. 

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про діяльність робочої  групи по розгляду та опрацюванню депутатського
запиту  депутата  Кіровоградської  міської  ради  Стрижакова  А.О.”.  Проект
рішення  без реєстраційного номера.  Доповідає  Стрижаков  А.О.  – депутат
міської ради. 

Стрижаков А.О., депутат міської ради (позафракційний):
Уважаемые депутаты!
Проект  решения и  Положения о  порядке  использования  отдельными

конструктивными элементами благоустройства коммунальной собственности
для размещения открытых летних площадок мы с депутатами разрабатывали
совместно с юридическим управлением и управлением торговли. 

Проект Положения состоит из двух частей. Первая его часть регулирует
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размещение летних площадок, которые находятся рядом со стационарными
объектами  согласно  с  нормативно-правовыми  документами.  Вторая  –
регулирует  размещение  пивных  палаток.  В  этом году  их  было  размещено
очень много. 

При подготовке проекта Положения мы руководствовались позитивным
опытом города Львова, а также других городов. 

Марковський І.І.:
Зараз ми можемо підтримати лише пункт 1 даного проекту рішення, а

саме інформацію про діяльність робочої групи по розгляду та опрацюванню
депутатського запиту депутата Кіровоградської міської ради Стрижакова А.О.
взяти  до  відома.  Інші  пункти  даного  проекту  рішення  не  опрацьовані
депутатами і управліннями міської ради. 

Я  вношу пропозицію прийняти  наступне  рішення з  даного  питання:
“Інформацію  про  діяльність  робочої  групи  по  розгляду  та  опрацюванню
депутатського запиту депутата Кіровоградської міської ради Стрижакова А.О.
від 29.07.2014 № 734/6-дз взяти до відома.”.

Стрижаков А.О.:
Сейчас  депутатам  роздан  проект  решения,  чтобы  депутаты

ознакомились с данным проектом Положения, подали свои замечания.
Сейчас  я  попрошу  начальника  управления  торговли  Бабенко  Н.В.

объяснить отличия между порядком, который существует сейчас, и который
предлагается ввести. 

Я  вижу  это  так,  что  управление градостроительства  и  архитектуры
будет выносить на рассмотрение исполкома вопрос о предоставлении десяти-
пятнадцати, как депутаты решат, участков под размещение объектов. Не будет
такого, что заявитель должен написать заявление и только после этого оно
рассматривается.  Коррупционная  составляющая  будет  исключена.  После
этого постоянная комиссия в виде тендера рассмотрит предложенные участки
и выберет того претендента, который больше сделает для города. Хотелось
бы  видеть  палатки,  которые  будут  размещать,  цивилизованными,
безопасными,  оборудованными  туалетами,  чтобы  они  имели  одинаковый
внешний вид.

Марковський І.І.:
Пропоную інформацію про  діяльність  робочої  групи  по  розгляду  та

опрацюванню депутатського  запиту  депутата  Кіровоградської  міської  ради
Стрижакова  А.О.  від  29.07.2014  № 734/6-дз  взяти  до  відома.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  3954  “Про  діяльність  робочої  групи  по
розгляду  та  опрацюванню  депутатського  запиту  депутата
Кіровоградської міської ради Стрижакова А.О.” (додається).

Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Вчора я взяв участь у нараді, яка відбулась у Верховній Раді України

під  головуванням  Гройсмана  В.Б.  На  нараді  розглядалося  питання  щодо
проведення виборів до місцевих рад. Говорилося про те, що до призначення
дати проведення виборів необхідно прийняти десятки законів. Першочергово
необхідно прийняти закон щодо децентралізації влади. В нараді взяли участь
народні  депутати,  міські  голови,  представники Асоціації  міст  України.  Всі
зійшлись на думці, що вибори до місцевих рад необхідно проводити після
того, як будуть внесені відповідні зміни до законодавчої бази. Відповідно до
вимог  чинного  законодавства  України  проведення  виборів  орієнтовно
повинно бути призначено на 25 жовтня 2015 року, але немає впевненості в
тому, що до цього часу Верховною Радою України будуть прийняті необхідні
закони.  На  підставі  частини  чинних  законів  України  провести  вибори  до
місцевих рад неможливо. Тобто раніше, ніж до 25 жовтня 2015 року виборів
до місцевих рад призначено не буде. 

Обговорювалося питання щодо призначення дати проведення виборів
Кіровоградського міського голови. Це зовсім інше питання. 

Також на нараді  розглядалося  питання  щодо доцільності  проведення
виборів до районних у місті Кіровограді рад. Так Дніпропетровська міська
рада  не  бачить  доцільності  в  існуванні  районних  у  місті  рад  та  буде
вирішувати  це  питання.  Ми  сьогодні  не  ведемо  про  це  розмову,  поки
Верховна  Рада  України  не  визначить  рекомендований  кількісний  склад
депутатів  місцевих  рад.  Також  буде  прийнято  рішення  про  добровільне
об'єднання  громадян  (декілька  сіл  зможуть  об'єднуватися,  зможуть
об'єднуватися декілька районів). Після цього буде розглядатися питання щодо
проведення виборів. 

Хочу зауважити, що ситуація в країні дуже складна. Невідомо, яка буде
ситуація з Державним бюджетом. 

Також Законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”
передбачено  скорочення  чисельності  апарату  адміністрацій  на  20  %,  яке,
можливо, буде стосуватися і органів місцевого самоврядування. 
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Шановні колеги!
Після закриття сесії прошу всіх депутатів здати картки для голосування

до  управління  апарату  міської  ради.  Спеціалістами  з  міста  Вінниці,  які
розробляли  та  встановлювали  електронну  систему  “Рада-В”,  буде
проводитися її тестування з подальшим сервісним обслуговуванням. Згідно зі
статтею  80  Регламенту  Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання
картка  для  голосування  є  власністю  міської  ради  і  депутат  зобов'язаний
повернути  її  після  закінчення  пленарного  засідання  сесії  до  управління
апарату міської ради. Поіменний список депутатів, які не здадуть картки для
голосування,  буде  опублікований  у  віснику  Кіровоградської  міської  ради
“Вечірня  газета”  та  у  мережі  Інтернет,  а  такі  картки  будуть  вважатися
недійсними.

Шановні депутати!
Порядок  денний  сорок  шостої  сесії  Кіровоградської  міської  ради

шостого скликання вичерпано.
Дякую за роботу.
Сорок  шоста  сесія  Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання

оголошується закритою.

Звучить Державний Гімн України.

Секретар міської ради І.Марковський


